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A cegueira parece ser o pior dentre os
nossos problemas na área de segurança pú-
blica. O que vemos é um debate futebolísti-
co entre “defensores de direitos humanos”,
de um lado, e “linhas dura”, do outro, am-
bos perdidos em questões conceituais irre-
conciliáveis – e potencialmente inúteis.

Na raiz dessa polarização está uma pro-
funda incompreensão de uma verdade bá-
sica sobre segurança pública: o que deve-
mos buscar são políticas públicas que ge-
ram mais resultados benéficos do que cus-
tos materiais e imateriais para o estado.
Essa incompreensão, por sua vez, parece
vir de criação de mitos sobre segurança
pública, que, apesar de contra-
riados por várias evidências cien-
tíficas, resistem no senso comum
e mesmo na cabeça de formula-
dores de políticas. A seguir, anali-
so cinco deles.

Mito 1: O Brasil é o país da im-
punidade.  Com uma população
carcerária de quase 550 mil pre-
sos, o que equivale a mais de 400
presos a cada 100 mil habitantes
(segundo dados do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública), o Bra-
sil tem a quarta maior população
carcerária do mundo. O Brasil é
um dos poucos países em que a
tendência da população carcerá-
ria é de aumento. Desde que o Mi-
nistério da Justiça começou a fa-
zer a contagem, em 1992, a popu-
lação carcerária brasileira aumentou quase
quatro vezes.

Para piorar, a nossa punição é altamen-
te seletiva. Dados do Ministério da Justiça
de 2008 dão conta de que mais da metade
da população carcerária brasileira estava
presa por cr imes contra o patr imônio
(roubo, principalmente). Hoje, os crimes
de tráfico de drogas têm aumentado ainda
mais. Pesquisa feita no âmbito do Coletivo
de Estudos Drogas e Direito demonstra
que desde 2006, quando entrou em vigor a
atual lei de drogas, o número de condena-
dos por tráfico de drogas mais do que do-
brou. Enquanto isso, apenas 0,3% dos pre-
sos -- ou 3 a cada mil presos -- têm curso
superior completo.

O quadro é claro: o Brasil é o país da “pu-
nidade”, desde que a pessoa pratique os cri-

mes “certos” -- crimes contra o patrimônio
e crimes de drogas. Curiosamente, são jus-
tamente esses crimes os que mais parecem
corresponder a um protótipo de “crime” e
“criminoso” que vem à nossa mente -- o
"trombadinha" de rua ou o traficante de va-
rejo, tipo o "Nem da Rocinha".

Mito 2: Quanto maiores forem as penas,
menos crimes serão cometidos.  Mesmo
com esse aumento estrondoso na punição
dos crimes que mais amedrontam a popu-
lação, nada parece mudar em termos quan-
tidade de crimes praticados. Novamente,
dados do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública apontam que tanto os crimes con-
tra o patrimônio quanto os crimes de dro-
gas vêm aumentando no Brasil nos últimos
anos. Nos casos de roubo a veículo, por
exemplo, houve um aumento de mais de 10
desses crimes para cada 100 mil habitantes

de 2011 para 2012 (um aumento total de
mais de 20 mil roubos). Esses aumentos
ocorreram ao mesmo tempo que o número
de presos condenados por esses crimes au-
mentou sensivelmente.

Isso não é nada surpreendente. Pesqui-
sas de psicologia social feitas nos Estados
Unidos por pesquisadores como John Dar-
ley e Tom Tyler já vêm apontando desde a
década de 1990 que a ameaça de punição
tem muito pouco efeito na decisão da
maioria das pessoas sobre cometer um cri-
me ou não: para fazer as pessoas cumpri-
rem a maior parte das leis, na maior parte
dos casos, é melhor mostrar para elas que
as instituições são justas e que as autorida-
des as tratam com respeito. Exatamente o
que uma polícia violenta e uma justiça se-
letiva não fazem.

Mito 3: A política de UPPs é uma política
de policiamento comunitário. As Unidades
de Polícia Pacificadora (UPPs), criadas no
Rio de Janeiro, seriam unidades de policia-
mento comunitário que se seguiriam à "to-
mada" de favelas do domínio territorial de
integrantes de associações criminosas de
tráfico de drogas.

Infelizmente, as primeiras avaliações so-
bre as UPPs já indicavam que essa ideia não
daria certo. Um primeiro relatório de uma
pesquisa do Centro de Estudos de Seguran-
ça e Cidadania da Universidade Cândido
Mendes (CESEC) sobre a percepção dos po-
liciais das UPPs em relação ao seu próprio
trabalho produziu um número surpreen-
dente: 70% dos policiais entrevistados pre-
feriam estar trabalhando em outras unida-
des da PM. Quase 80% dos policiais citou a
"abordagem e revista de suspeitos" como a

atividade que realizavam com maior fre-
quência. Em conjunto com outros estudos,
esses números já demonstravam que a per-
manência de uma visão tradicional da polí-
cia, como polícia de embate e confronto,
predominaria sobre as boas intenções da
ideia de policiamento comunitário.

Mito 4: Reformas institucionais nas polí-
cias (ou no Judiciário) podem solucionar os
problemas de corrupção, abuso e excesso
de violência.    A resiliência de uma visão
combativa, conflituosa, guerreira da polícia
como parte da maneira como os próprios
policiais veem a sua identidade profissional
também serve para demonstrar que alguma
mudança significativa na ideia de guerra de
"bons" contra "maus/vagabundos" prova-
velmente não vai ser alcançada por refor-
mas no desenho institucional das políticas

ou do marco jurídico do Sistema de Justiça
Criminal. As UPPs dão sinais de esgota-
mento principalmente por causa disso.

Pesquisas realizadas pelo Instituto de
Estudos Comparados em Administração
de Conflitos (INEAC) da UFF demonstram
que a identidade guerreira é construída
pelos policiais na sua própria atividade
cotidiana, na convivência com seus cole-
gas de profissão e nos traumas e sentimen-
tos que os policiais derivam da possível
morte ou lesão grave desses mesmos cole-
gas. Alterações na configuração da polícia
ou no curso de formação de polciais vão
sempre ser potencialmente inúteis diante
dessas influências.

Mito 5: Crime organizado é sinônimo de
tráfico de drogas. Estudo da Secretaria de
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, de
2008, estima que o lucro total de todos os

grupos que traficam drogas no Rio
de Janeiro, por ano, estria entre 26
e 326 milhões de reais. O número
pode parecer alto, mas não se no-
tarmos que se trata do total de to-
das as vendas em todos os lugares.
Esse lucro dificilmente tornaria
algum traficante em particular
milionário. Outros estudos em
outros países chegam a conclu-
sões semelhantes. Um capítulo do
bestseller "Freakonomics" que
analisa os lucros do tráfico de dro-
gas em Chicago, nos EUA, tem o
título "Por que os traficantes ain-
da moram com suas mães".

Interessantemente, esses trafi-
cantes pobres são justamente os
que são presos pelo Sistema de
Justiça Criminal. Estudo da UFRJ

em conjunto com a UNB, de 2009, compro-
vou que o perfil da pessoa condenada por
tráfico de drogas é: pobre, preso em fla-
grante, sozinho, desarmado, sem ligação
direta com associações de traficantes, e pri-
mário. Esse perfil representa em torno de
80 a 90% de todos os condenados. Ao pren-
der esse tipo de "traficante", as polícias es-
tão enxugando gelo.

Em resumo, quase todos os fios-condu-
tores das nossas políticas de segurança pú-
blica estão, em maior ou menor grau, equi-
vocados. Provavelmente isso acontece, em
parte, porque é difícil pensar em soluções
para esses equívocos, e em parte porque as
soluções que existem (como mudar a cultu-
ra guerreira do policial médio) são custo-
sas, de longo prazo e não apresentam resul-
tados em um mandato eletivo.
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O
século XX, atravessado por conflitos
políticos devastadores, trouxe, ao fi-
nal, a consolidação da democracia
como único regime capaz de preser-
var a dignidade do ser humano e pro-
mover o desenvolvimento da huma-
nidade dentro desta condição. O sé-
culo XXI está destinado a ir além, e

realizar a expansão, o aprofundamento e o aperfeiçoamento
da democracia pela implementa-
ção de novos modelos que con-
templem correções no tradicional
esquema liberal representativo,
desgastado em sua credibilidade e
em sua legitimidade.

Esses aperfeiçoamentos se
anunciam como busca de uma
participação mais direta dos cida-
dãos nas decisões políticas funda-
mentais, sem retirar as prerrogati-
vas essenciais dos parlamentos re-
presentativos, mas influenciando
suas decisões através de manifes-
tações organizadas e institucionalizadas das sociedades.

O Brasil avançou nesse sentido, ousada e significativamen-
te, com o Decreto de maio (8243) que institucionalizou os
conselhos da sociedade e as conferências nacionais como
instâncias orientadoras do Executivo. E poderá ir além, insti-
tuindo a prerrogativa desses conselhos e conferências de ela-
borar projetos de lei, obrigando o Congresso a discuti-los e

decidir sobre eles em prazos determinados. Só que este se-
gundo avanço terá que ser aprovado pelo próprio Congresso
que, dominado ainda pelos conservadores, já reclamou do
primeiro passo do avanço dado pelo Executivo.

Pela qualidade da democracia que emergiu após vinte anos
de ditadura, o mundo olha com interesse para o Brasil, que
realizou um fato notável, com a eleição e a reeleição de um
torneiro mecânico para a presidência, e vem agora de efetivar
esse progresso relevante na convocação da sociedade organi-
zada para participar mais diretamente da Política. E, mais, o
Brasil que acaba de sediar a histórica reunião dos BRICS que
criou o novo Banco de Desenvolvimento e o Fundo de Reser-

va, como importantes instrumentos capazes de abrir novos
caminhos de desenvolvimento, alternativos em relação aos
existentes até então, criados e administrados pelo grande ca-
pital global segundo os seus interesses.

O mundo olha com interesse para o Brasil e o Centro Inter-
nacional Celso Furtado, neste mesmo momento, realiza em
agosto próximo (dias 18, 19 e 20) o seu segundo Congresso,

balizado em suas discussões pelo tema do Novo Desenvolvi-
mento para a Nova Democracia.

O Centro foi criado há nove anos precisamente para discu-
tir e formular caminhos para este Novo Desenvolvimento, se-
guindo a inspiração do seu Patrono que se dedicou, tão lúcida
e incansavelmente, a esta tarefa.

Neste próximo Congresso, além de dezenas de mesas
de discussão sobre assuntos da maior importância para a
definição de linhas deste novo desenvolvimento, haverá,
na manhã do primeiro dia, a conferência do professor Jo-
sé Antonio Ocampo da Columbia University, sobre o tema
geral do Congresso, e a mesa “A relação entre democracia

e desenvolvimento, no antigo e
no novo desenvolvimentismo”. À
tarde, haverá a mesa “Desafios
do novo desenvolvimento”. No
segundo dia, haverá a mesa “Di-
lemas do desenvolvimento e da
democracia no Brasil do século
XXI” pela manhã e outra, “A nova
democracia  no século XXI”,  à
tarde. No terceiro dia, a confe-
rência do professor Deepak Nay-
yar, da Jawaharlal Nehru Univer-
s i ty  e  a  mesa  redonda “2004-
2014: a atualidade de Celso Fur-

tado dez anos após a sua morte”. Os debatedores dessas
mesas serão brasileiros e estrangeiros do nível mais alto
de reconhecimento acadêmico, pelo seu trabalho e pela
sua dedicação aos assuntos tratados. As ideias, os pontos
de vista e as proposições apresentadas nesses debates se-
rão objeto de comentários, artigos e resenhas contidas
nas publicações do Centro Celso Furtado.

A nova democracia no Congresso 

(In)segurança e cegueira
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